ZAKAJ
IZBRATI
ŠTUDIJ PO
IZPITIH
Zakaj so Peter, Mojca in Sonja izbrali ta
način in koliko so s tem prihranili.

www.vsr.si
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PETER SE ODLOČI ZA
IZREDNI ŠTUDIJ
Peter je mladi očka, ki je tudi polno zaposlen v
računovodskem servisu. Ker si želi več znanja in
tudi novih kariernih priložnosti (mogoče bo postal
lastnik svojega računovodskega servisa) se je
odločil za izredni študij.
Vendar, kako naj mu uspe?

KAKO JE POTEKAL
IZREDNI ŠTUDIJ
Peter se je oktobra vpisal na VŠR in je plačal šolnino. Zaveda se, da če želi
napredovati v drugi letnik, mora opraviti dovolj izpitov oziroma zbrati 30
kreditnih točk.
PETRU NI USPELO
Petru zaradi vseh obveznosti ni uspelo zbrati vseh kreditnih točk. Opravil
je 4 izpite, vseh izpitov za prvi letnik pa je 9. Za napredovanje v drugi
letnik potrebuje še en izpit.
NA VOLJO IME DVE MOŽNOSTI
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PONAVLJATI

PAVZIRATI

V tem primeru si mora plačati pristop
k vsakemu izpitu. Potrebuje še 5
izpitov.

Ker ponavlja, plača le polovico
šolnine in ima pravico, da obiskuje
predavanja, ki jih mora še opraviti.
Poleg tega ima možnost, da izpit 3x
ponavlja.

v prvem letu plača šolnino v višini
2.350 EUR
za 5 izpitov plača 500 EUR.

v prvem letu plača šolnino v višini
2.350 EUR
za ponavljanje plača ½ šolnine v
višini 1.175 EUR

Strošek za dokončanje prvega letnika
je 2.850 EUR ob predpostavki, da vsak
izpit naredi v prvem izpitnem roku, saj
vsak naslednji pristop stane ponovnih
100,00 EUR. Če želi pristopiti k
predavanjem, jih mora plačati.

Strošek za dokončanje prvega letnika
je torej 3.525,00 EUR.
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RAZLIKE MED PAVZIRANJEM
IN PONAVLJANJEM
Pavziranje letnika smiselno samo takrat, če Peter presodi, da ne
potrebuje obiskov predmetov in bo samo pristopil k izpitu.
Peter ima še eno možnost:
V okviru pavziranja opravi le en izpit, ki mu odpre vrata v drugi letnik.
V okviru šolnine, ki jo plača za drugi letnik opravlja še izpite prvega
letnika. To pomeni, da mora opraviti v drugem letniku toliko več
izpitov, da bo napredoval v tretji letnik.

PONAVLJENJE
Udeleži se lahko
predavanj, kjer še ni
opravljen izpit.

K vsakemu
predmetu lahko
pristopi 3X na izpit.

Plača 1/2 vrednosti
rednega študija.

PAVZIRANJE
Predavanj se lahko
udeleži, le če jih
plača. (cena je 36
EUR na kreditno
točko).
Vsak pristop k izpitu
se plača posebej.
(100 EUR)

Plača samo pristop
k izpitom, ki jih
potrebuje.

Pomembno je, pri kalkulaciji stroškov
študija, da si naredite čim bolj realen
načrt in mu sledite..
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MOJCA VSTOPA V
SVET PODJETNIŠTVA
Zaveda se, da bo zaradi načina življenja - razpeta
je med delom in potovanji - imela malo časa za
študij. Zato izbere opcijo, da študira po izpitih.
Statusa študenta ne potrebuje, vendar pa želi biti
svobodna pri svojih odločitvah. Zaveda pa se, da
potrebuje tako znanje kot tudi dodatno formalno
izobrazbo. Njen cilj je, da postane diplomirana
ekonomistka.
Kako je načrtovala študij?

ODLOČILA SE JE ZA
ŠTUDIJ PO IZPITIH
Mojca se je na šoli dogovorila, da bo študirala po izpitih, kar pomeni, da se ni
vpisala na šolo, ampak je pristopila samo k predavanjem. Iz urnika je izbrala
predavanja, kjer bo pridobila največ znanja za svoje delo. Previdno je
načrtovala tudi svoja potovanja, tako da se niso prekrivali.
NAČRT ZA PRVO LETO
Za prvo leto si je zadala, da bo naredila 3 izpite, saj ni vedela, kako ji bo šlo in
koliko dela bo potrebnega. V svojem letnem finančnem načrtu je zato
rezervirala približno 1.000 EUR sredstev.
Ker ji je šlo dobro in je izvedla načrtovano, se je odločila, da prisluhne še
enemu predavanju. In če bo snov razumela bo pristopila tudi k izpitu.
NAČRT ZA DRUGO LETO
Za drugo leto je načrtovala, da opravi najmanj 3 izpite.
TRETJE LETO
Če se prvi dve leti iztečeta po načrtu, se bo tretje leto vpisala v prvi letnik.
Izpite, ki je že opravila, bi ji na šoli priznali. Tretje leto bi tako opravila še ostale
izpite, ki jih potrebuje za dokončanje prvega letnika. Ker bo vpisana na izredni
študij, lahko naredi še kakšen izpit za drugi letnik.

POGLEJMO IZRAČUN
Stroški študija prvega letnika:
1264 EUR za prvo leto, (4 izpiti, skupaj 24 KT)
1128 EUR za drugo leto (3 izpiti 23 KT)
509 EUR za tretje leto (2 izpita, 13 KT)- se
vpiše na študij
Skupaj so stroški znašali 2.901 EUR.
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MOJCA NADALJUJE V
LASTNEM TEMPU
Mojca se je odločila, da bo na podoben način naredila še preostala
letnika. Čeprav se zdi, da ji študij teče počasi, je Mojca pri tem
načinu našla kar nekaj prednosti:
Lažje razporeja čas in kombinira delo s študijem in potovanji
Ni toliko v stresu, saj si sama načrtuje, koliko predmetov bo
opravila. Vedno lahko "dvigne tempo".
Snov, ki jo pridobi, lažje utrjuje skozi lastno prakso, saj ima zato
več časa.
Poleg tega se ji ne mudi, saj kreditne točke veljajo do
spremembe študijskega programa oziroma max. 10 let.

KAKO SI JE IZRAČUNALA
STROŠKE?
Cena posameznega predmeta je odvisna od kreditnih točk.
Cena kreditne točke je 36 EUR.
Pristop k izpitu stane 100 EUR. To je tudi znesek, ki ga plača, če
mora izpit ponavljati.
Pri vpisu v letnik ji od celotnega zneska šolnine odštejejo
pridobljene kreditne točke. Mojca je pridobila 47 kreditnih točk,
ki so vredne 39,16 EUR, kar znaša 1840,52. Šolnina za prvi
letnik znaša 2350 EUR - 1840,52 EUR = 509,48 EUR
Tako si je lahko načrtovala finančni plan za vsako posamezno leto.
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SONJA JE
DIREKTORICA
MANJŠEGA PODJETJA
Ugotavlja, da ji primanjkuje znanja, saj želi bolj
konstruktivno sodelovati z računovodstvom.
Poleg tega pa jo zanima tudi preprečevanje
prevar, saj je že imela stik s prevarami pri
prejšnjih delodajalcih.
Kako bo pridobivala znanje?

ODLOČILA SE JE, DA
PRISLUHNE
PREDAVANJEM
Sonja potrebuje kakovostno znanje, ki je predstavljeno v praksi. Razmišlja, da
ne bi opravljala niti izpitov, če se ji bo za to zmanjkovalo časa.
Iz nabora predmetov se odloči, da bo najprej prisluhnila osnovam.
Za prvi leto, po pogovoru s svetovalko na VŠR izbere:
dva predmeta iz prvega letnika dodiplomskega študija
dva predmeta, ki jima sledijo študentje, ki želijo pridobiti Certifikat
preiskovalca prevar.
Na urniku preveri, kdaj bodo potekala predavanja in to integrira v svoj čas.
Sonja je pri svoji izbiri svobodna istočasno pa pridobiva dragoceno znanje.
Če se ne odloči za opravljanje izpita nima dostopa do spletne učilnice, kjer
študentje oddajo domače naloge, seminarske naloge in druge dodatne
naloge, ki jih pridobijo pri predmetu.

POGLEJMO IZRAČUN
Stroške pridobljenega znanja se enostavno izračuna
glede na število kreditnih točk * 36,00 EUR izbranega
predmeta.
Če izbere predmet Poslovne finance, ki je ovrednoten z 8
kreditnimi točkami, je njena investicija 288 EUR.
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IMATE DODATNA
VPRAŠANJA?

Najpogostejše odgovore na vprašanja smo pripravili na
spletni strani.
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